إشكالية المقدس في الكتب المقدسة
مقدمة :
المقدس هو أكثر القٌود قوة وإلزاما ً  ،فهو ٌشد المعتقد به إلى ما ٌترتب علٌه من آثار
مرن ال ٌبقً ألي خٌار آخر من بقٌة  ،فهو أمر مطلوب حراسته
بشكل قاطع ؼٌر
ٍ
ً
عرضة للتؽٌٌر أو التبدٌل بنا ًء على تؽٌر
بوصفه ما ال ٌجوز المساس به  ،وهو لٌس
رأي أو حدوث رأي بنا ًء على تجربة أو أي أمر آخر .
وأبرز ما ٌمٌز حارس المقدس ذاك ه والشدة والمٌل إلى إنكار أي اقتراب من مقدسه
بوصؾ ذلك إعتدا ًء أو محاولة اعتداء  .ولهذا فإن أي خطؤ فً التقدير فً معاٌٌر
التقدٌس لن ٌكون خطؤ ً حسابٌا ً أو ذهنٌا ً ٌناقش فً أكثر المنتدٌات الفكرٌة إسترخا ًء ،
بل سٌكون منزلقا ً لتارٌخ أممً ٌنتهً به إلى حفر التخبط والضٌاع والبإس
والجرٌمة وما إلى ذلك .
هكذا فإن اعتبار الحجر او البقرة أو ما شابها إلها ً ٌعبد لن ٌكون خطؤ ٌثٌر الضحك
من خبلل جملة من الطقوس الؽرٌبة التً ستتم ممارستها  ،بل إن ذلك سٌكون بمثابة
الخٌط الذي سٌحاك منه الثوب عموما ً بمختلؾ أجزابه وتفاصٌله  .فعكوؾ اإلنسان
العاقل بجوارحه وأحساسه المهٌؤة للتعلم بإمتٌاز من مصادر العلم والمعرفة أمام هذا
سر
النصب او الحٌوان الذي ال ٌضر وال ٌنفع ولن ٌنكشؾ فً ٌوم من األٌام عن ٍ
ذي أهمٌة ٌ ،عنً بكل تؤكٌد انصراؾ هذ ه الجوارر بكل ما تمثلها من طاق ٍة وقابلٌة
إلى حٌث الظبلم والخواء  ،وٌعنً هذا إعراضا ً أكٌداً وتجاهبلً بٌنا ً لمصادر المعرفة
والتعلم  ،و فً ذلك تكمن م أ ساة هدم ذلك الكٌان الكرٌم القابل للتعلم والتطور
والتكامل  .وال شك أن هذا ا إللؽاء لموازٌن العقل السلٌمة سٌمكن الجرٌمة والظلم
والجور من ان تسود فً عادات المجتمع وتقالٌده وأوضاعه وأحكامه وقوانٌنه وؼٌر
ذلك .
إن ما بٌن عادة دفن األوالد أحٌاء وبٌن عبادة الصنم قرابة أكٌدة  ،حٌث كانت عبادة
ً
كافٌة لمحو مٌزان التعقل واستبداله بمٌزان جابر مشتق من أتفه وأحط ما لدى
الصنم
هذا العابد من الرواسب األنانٌة الدنٌبة  ،وهكذا سهل علٌه أن ٌتقبل عادة مشإومة
ً
ً
ً
زابفة مكنت اإلنسان من ان ٌنادي من
قداسة
قاسٌة كدفن األوالد أحٌاء  .كذلك فإن
كامل فً سجن م حكم
تارٌخ
فوق عرشه "أنا ربكم األعلى " أدت إلى وضع ام ٍة أو
ٍ
ٍ
من الجور والظلم وأخذت تذٌقه من كل أنواع الت نكٌل واإلضطها د  .وإن سراٌان
رور
ذهن وكل
عقٌدة التقدٌس الزابفة تلك فً أوصال المجتمع حتى أحاطت بكل
ٍ
ٍ

شإم ٌرتبط بالمرء منذ نعومة أظفاره  ،لٌمس الخلل عمق األروار
وأصبحت قرٌن ٍ
وتقبل مسلمة مستسلمة طابعة صا غرة لهذا ا لمقدس الذي ٌحً وٌمٌت بكلمة أو
بإشارة أو بما هو ادنى من ذلك .
كذلك فإن العقٌدة المقدسة سواء كانت فً الكون أو فً الشرٌعة أو الحٌاة كانت سببا ً
ومبرراً ألقصى أنواع الجرا بم عبر التارٌخ  .لقد كان ٌكفً أن يتهم إنسان أو حتى
مجتمع كامل بعدم إلتزام شرٌعة "مقدسة" حتى ٌصبح قتله واجبا ً دٌنٌا ً مقدسا ً ٌتسابق
للقٌام به جمهور المتقربٌن إلى هللا الساعٌن للمزٌد من مرضاته  .لقد حكم بالحرق
على القابل أن األرض تدور ألنه ال ٌحترم العقٌدة المقدسة التي تقول أن مهد الرب
ٌجب أن ٌكون ساكنا ً كما أحرقت قرىً فً الحجاز لعدم إلتزامها بالع قٌدة المقدسة
التً توجب تسوٌة القبور بالتراب . 1
نهدؾ فً هذا البحث إختبار جملة من العناوٌن المقدسة المؤخوذة من الكتب المقدسة
ومعرفة ما اشتملت علٌه تفسٌرات البعض من الخلل زٌاد ًة أو نقصانا ً  ،لنصل فً
الخبلصة إلى تبٌان الجذور الواضحة التً تتكون فً مرحلة النفو ذ الدٌنً المطلق
لتخرج منها حقبة اإلنقبلب التام على الدٌن وإقصابه بالكامل عن الحٌاة الفردٌة
واإلجتماعٌة والسٌاسٌة .
ومما نود لفت اإلنتباه إلٌه فً هذه المقدمة أن بحثنا ال ٌندرج فً إطار المناظرة
الدٌنٌة لتؽلٌب دٌن على دٌن بل ٌرٌد هذا البحث أن ٌعبر عن إنتماء إلى الفبة التً
تمسكت بمعاٌٌر التقدٌس الدقٌقة  ،وكان ثمن ذلك السحق واإلستضعاؾ ومحاوالت
المحو واإللؽاء  .إن هذه الفبة موزعة ومتناثرة فً تارٌخ جمٌع الدٌانات  ،وهً
تمثل بعد إ عادة تجمٌعها ونفض الشوابب عنها الدٌن القٌم الواحد الذي لم ٌتؽٌر ،
وهً الوارثة الحقٌقٌة لجمٌع المقاصد الشرٌفة التً تتحد فً إعبلنها كل ما نزل من
السماء من الكتب المقدسة  .ؼٌر أننا من جهة أخرى ال نستطٌع إخفاء إٌمان هذه
األوراق الراسخ (المستعد ألي مناقشة علمٌة موضوعٌة ) بؤن نصوص القرآن
الكرٌم لم ٌؤتها الباطل من بٌن ٌدٌها وال من خلفها  ،وذلك بخبل ؾ الكتب المقدسة
األخرى  .فنحن سوؾ نكون أمام نصوص مباشرة من ال كتاب المقدس  ،بٌنما
سنكون أمام رواٌات وتؤوٌبلت ترتبط بآٌات القرآن الكرٌم .
نبدأ أوالً بتعرٌؾ اإلشتباه ودراسة بعض أسبابه  ،ثم ننظر فً عنوان األلوهٌة وما
مسه من خلل فً أذ ه ان وتؤوٌبلت الكثٌرٌن  ،ثم نعم د فً الؾقرة التالٌة إلى دراسة
معنى النبوة وما هو حالها بعد أن ألصق بها الكثٌرون معانً شابنة مع إبقا ٍء ـ ؼرٌب
عجٌب ـ على زعم التقدٌس الفارغ  .بعد ذلك سننظر فً بعض العقابد المقدسة وما
اشتملت علٌه من اخطا ٍء وعلل وتناقض مع ما أسفر عنه الكون من أسرار المعار ؾ
 ،ثم نختم حول الشرٌعة المقدسة وما أدى إلٌه الخلل فً التعامل معها من نشوء
وتكوٌن بذور نقض الدٌن و اإلنقبلب علٌه وهو ما تحقق فً مرحلة تارٌخٌة الحقة
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اإلستالل علٌه من ان مرحلة نقض الدٌن ال تقل عن مرحلة
د
متممٌن بذلك ما أردنا
حكومة الدٌن إنتما ًء إلى مرتكزات التقدٌس المختلة .

- 1في اإلشتباه وأسبابه :
المتشابه هو من أحد العناوٌن البارزة فً الفكر الدٌنً وهو ٌعنً العقٌدة التً ٌتبناه ا
اإلنسان نظراً لقرب صورتها من الحق بٌنما ال تكون هً كذلك . 2
وقد جاء فً القرآن الكرٌم "هو الذي أنزل علٌك الكتاب منه آٌات محكمات هن ام
ً
وافٌة فً
الكتاب وآخر متشابهات  ، 3 "...ومن الطبٌعً أن تكون المحكمات كافٌة
بٌان معنى المتشابهات الدقٌق بعد إرجاعها إلٌها لتصبح محكمات مثلها  ،ألنه بدون
ذلك لن ٌتوقؾ الذهن المتحٌر المشتبه عن الدوران بٌن عدة من المعانً بعد فقدان
أي مرجح للثبات على أحدها  .إن الم فٌد هنا هو النظر فٌما ٌفر ض على الفكر
الدٌنً ان ٌكون مشتمبلً بالضرورة على فخ المتشابهات .
لقد توهم البعض خطؤ ً أن المتشابه هو شً ء تعمدته اإلرادة اإللهٌة من أجل جعل
ً
زعم ٌتنافى
صعوبة  .ولٌس ذلك سوى
اإلمتحان والببلء فً تمٌٌز الناس أمراً اكثر
ٍ
وقصور عن معرفة ما ٌجعل من الفكر الدٌنً ـ
مع طبٌعة الكتب السماوٌة الهادٌة
ٍ
دون ؼٌره ـ فكراً ملزما ً بحٌازة هذا النوع من اإلشكاالت  .إن اعمال النظر فً
مقاربة هذا السإال ٌجعلنا نتلمس بعض أسباب ومبررات الوجود الذي ال بد منه
لهذه المتشابهات فً الفكر الدٌنً .
أ  -مواجهة العادات والتقاليد اإلجتماعية المستحكمة:
إن األعراؾ عموما ً هً القوانٌن األكثر قوة واألكثر نفوذاً فً المجتمعات ،
ولذلك فإن الخروج على القوانٌن والشرابع الدٌنٌة أمر ٌمكن أن ٌؽتفر وٌنسى
ً
عاهة
بعد حٌن  ،أم ا الخروج عن المؤلوؾ واألعراؾ السابدة فهو قد ٌلحق
وعاراً ٌلتصق بهذا الفاعل وال ٌفارقه حتى مماته  ،بل ربما عٌّر عقبه بفعلة
أبٌهم وصاروا ٌحملون لقبا ً ٌعبر عن تلك الفعلة النكراء  ،ولهذا األمر الكثٌر من
األمثلة فً تارٌخنا العربً خصوصا ً فً أٌام المجتمع الجاهلً  .لذلك لم تكن
بعض العادات المنحرفة التً أحكمها العرؾ فً المجتمع الجاهلً لتزول بمجرد
مناقض لها فً مكان ما على الصحؾ المطوٌة  ،بل
بمقترر تشرٌعً
أن تستبدل
ٍ
ٍ
كان ال بد لكسر هذه العادات من أن ٌقوم صاحب الدعوة بممارسة ما ٌناقضها
على رإوس األشهاد  .لكن هذا لم ٌكن لٌمر بدون ثمن  ،ذلك أن ا قتحام المدى
هات والتدلٌسات .
الخطر سٌطلق لسان النواٌا الزابؽة للحدٌث الملٌا بالشب
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من األمثلة على ذلك قصة النبً (ص) محمد مع ربٌبه زٌد حٌث كان ٌحظر فً
الجاهلٌة ان ٌتزوج المرء بطلٌقة من تبنى  ،وكان هذا العمل ٌمثل ممنوعا ً ٌلحق
تحض هذه التقلٌد ؼٌر الم برر من
من ٌقوم به بالعار  .قضت حكمة السماء أن د
خبلل النبً (ص) نفسه  .واآلٌة الكرٌمة الحاكٌة عن ذلك هً " :وإذ تقول للذي
أنعم هللا علٌه وأنعمت علٌه أ مسك علٌك زوجك واتق هللا وتخفً فً نفسك ما هللا
مبدٌه وتخشى الناس وهللا أحق أن تخشاه  ،فلم ا قضى زٌد منها و طراً زوجناكها
4
لكً ال ٌكون على المإمنٌن حرج فً أزواج أدعٌابهم"...
لقد كانت هذه العادة  ،شؤن أي عادة مستحكمة  ،ذات جذور عمٌقة الؽور ال
.
ٌسهل اقتبلعها وإلؽا إها بمجرد استبدالها نظرٌا ً أو على الورق بشٌا آخر
فمقارعتها لن تتم إال فً صٌػ عملٌة ٌقوم خبللها أفراد عدة بممارسة نقٌض
بهذه
العادة المطلوبة إلؽاإها  ،فاتحًن ورابهم الباب واسعا ً أمام كل راؼب
الممارسة ممن ٌمنعهم الخوؾ من ركم المجمع القاسً علٌهم بالخز ي والعار ،
ومعلوم أن الذ ي ٌقررهذه األحكام فً أي مجتمع هو جملة عاداته األكثر شٌوعا ً
راالً.
واستؾ
ولم ا كان النبً هو األول دابما فً أية مواجهة كانت ـ عسكرية أو إجتماعٌة أو
قد
تؽٌٌر فً الدنٌا ) ؾ
ما إلى ذلك ـ (وهذا ما ٌعهد من قاب ٍد ألكبر وأخطر عملٌة
ٍ
اقتضت حكمة السماء أن ٌكون كسر هذه العادة عن طرٌق قٌام النبً (ص) ألول
ممارسة تخرقها وتناقضها  .لكن هذا لن ٌمر ببل ثمن كما أسلفنا  ،فإن موجة
عارمة من الشكوك التً تحر كها النواٌا الزابؽة التً كان ٌمتلا بها مجتمع ذالك
الزمان سوؾ تجتا ر تلك الشخصٌة الطاهرة المقدسة مح اولة النٌل منها من كل
طرٌق ممكن  ،خصوصا ً ان نقض العادة ٌستلزم أن ٌطلق زٌد (القرٌب جداً من
النبً) لٌقوم النبً بعد ذلك بالتزوج منها  ،وحٌنها سٌكون من المتوقع أن ٌتحدث
أصحاب النواٌا الزابؽة عن إعجاب سبق عملٌة الطبلق تلك ولربما كان ذلك
األعجاب من أسبابه  .إن هذا هو الذي رصل فعبلً مع األسؾ فلقد روي ان
النبً رأى زٌنب بنت جحش بعد أن زوجها لزٌد فوقعت فً نفسه بعد أن لم تكن
كذلك فقال النبً (على زعم الرواٌة) سبحان هللا مقلب القلوب فما كان من زٌنب
إال ان نقلت هذه الكلمة إلى زٌد بعد أن سمعت بها ؾسارع إلى تطلٌق زوجته
تاركا ً المجال أمام سٌده المعجب بزوجته لٌظفر بها  ،وهكذا أص بح ما ٌخفً
النبً وما سٌبدٌه هللا لٌس سوى إعجاب النبً بزٌنب . 5
ب فاقعة تهدم أصل
وهكذا نبلحظ هنا أن هذا الفهم المتشابه أد ى بنا إلى زج عٌو ٍ
حٌن إلى هدم النبوة بذاتها .
القداسة فً معنى النبً وهو ما سٌإدي ولو بعد
ٍ
كان ذلك نوعا ً اوالً من المتشابهات التً ٌسببها وقوؾ النبً بنفسه فً ساحة
شٌا من
معركة ال ٌخرج المنتصر منها بدون ان تراول النواٌا الزابؽة تعلٌق
ٍ
أدران ما ٌجول فً خاطرها بذلول القداسة والطهارة  .هناك نوع آخر من
ٌبسٍَ اِؽياة 37
.
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المتشابهات الذي ٌترتب على محاربة العادات والتقالٌد وهو ذلك الذي ٌنشؤ من
وعاداته  ،وٌكون ذلك نظراً
إعتماد خطة متدرجة فً القضاء على الشر
لرسوخه وثبات أر كانه فً المجتمع  .فالتدرج ٌعنً فً كل مرحلة من مرا حله
ً
نسبة من الرؾض ممزوجة وم ص ً
ً
بنسبة من القبول أٌضا ً  ،واإلشكال ٌبدأ
حوبة
شٌا دٌنً  ،فإذا اعتمد الدٌن ـ
من مٌول الذهن إلى إعطاء طابع نهابً على كل
ٍ
بوصفه مشروع تؽٌٌر ـ خط ٍة متدرج ٍة فً معالجة وبا ٍء إجتماعً ما  ،وجد نفسه
أمام مشكلة من ال ٌتقبل أن تكون المقررا ت الدٌنٌة ذات طابع مإقت ستستبدل
حٌن بما سٌخالفها وسٌبقى هناك من سٌتشبث بنهابٌة هذه المقررات رؼم انها
بعد
ٍ
ال تمثل سوى تدابٌر متدرجة (تكتٌكٌة) للوصول إلى الهدؾ النهابً .
ربما كان فً تحرٌم الخمر ما ٌوضح هذه الفكرة  ،فلقد بدأ التحرٌم بالحدٌث عن
ب فً الخمر "وٌسؤلونك عن الخمر والمٌسر قل فٌهما إثم كبٌر
مزاٌا وعٌو ٍ
6
ومنافع فً الناس وإثمهما أكبر من نفعهما " ثم جاء حكم جدٌد فً مرحلة تالٌة
"وال
ٌزٌد فً إبعاد الخمر عن مجتمع إسبلمً وٌعقد العبلقة به وهو الحكم
تقربوا الصبلة وأنتم سكارى " 7وفً مرحل ٍة أخٌر ٍة حٌنما أصبح المجت مع أكثر
تهٌؤ ً وتقببلً لحكم قطع دابر هذه الظاهرة وفصلها الكامل والبات عن ذلك المجتمع
جاء الحكم النهابً القابل " :إنما الخمر والمٌسر واألزالم واألنصاب رجس من
عمل الشٌطان فاجتنبوه". 8
إن النظر فً هذه اآلٌات بؽٌر الصٌؽة المتبلحقة المتدرجة والمتسلسلة نرو هدؾ
إختبلل فً فهم ه ا جمٌعا ً  .حٌث قد ٌختبؤ المتشابه
واحد ومحدد سوؾ ٌإدي إلى
ٍ
فً تفسٌر قوله تعالى وال تقربوا الصبلة وأنتم سكارى  ،ذلك أن ظهور اللؽة
ٌجعل الصبلة قٌداً من قٌود النهً فٌتقٌد به وال ٌتعداه إلى سواه من ال راالت كما
هو واضح  ،وحٌنها سٌفهم أن األوقات التً لٌس فٌها صبلة هً أوقات ٌك ون
فٌها الخمر مباحا ً  ،وذلك ما قد ٌدفع بدوره إلى توهم ان كلمة اإلجتناب المذكورة
فً اآلٌة األخٌرة ال تحمل شد ًة فً النهً توازي معنى الحرمة  ،وقد ٌإٌد جمٌع
ذلك وجود المنافع التً ركت عنها اآلٌة األولى فً ذلك الخمر  .وحٌن ٌثبت هذا
الفهم فً الذهن فقد تصبح أعصى من ان تؽٌرها او تعدلها األحادٌث الشرٌفة
المتكاثرة والمتواترة فً هذا المجال .

ب -محاربة الغلو في العقائد :
إن إثبات حجرٌة الصنم فً مقابل ألوهٌة مزعومة له لن ٌكون فً النهاٌة امراً
عسٌراً  ،فه و أمر قد ٌحسم أخٌراً بدك هذا الصنم وهدم ه ونفً األلوهٌة عنه من
خبلل إظهار عجزه وتحوٌله إلى فتاة تافهة ال قٌمة لها  .وهذا ما قد حصل فعبلً
6
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فً أكثر المواجهات بٌن عقٌدة الؽلو وعبا دة األصنام وبٌن األنبٌاء علًهم السبلم
حٌث لم يجد هإالء األنبٌاء أحجى من ضرب رإوس هذه األصنام بالمطارق
ياظ حد أدنى من التعقل فً نظر المتفرجٌن ٌعٌدهم إلى الصواب
والفإوس إل ق
اإلل " .
والرشد وٌبدد لدٌهم معتقداً فارؼا ً مجنونا ً عنوانه "الصنم ه
ؼٌر أن المشكلة لن تكون كذلك البتة حٌنما سٌتعلق األمر بمواجهة عقٌدة الؽلو
فً األنبٌاء علٌهم السبلم  ،حٌث ان مواجهة العقٌدة الخاطبة والمنحرفة بألوهٌة
نبً من األنبٌاء ال تتم بقتل هذا النبً او إعدامه من اجل إبراز عجزه كما تقدم .
هنا ٌبدأ اإلمتحان الصعب  ،إن خرق المؤلوؾ والعادة فٌما سٌجرٌه هللا على ٌد
األنبٌاء من المعاجز سٌستبد بالعقول الضعٌفة وٌعصؾ باأللباب الخابرة وٌعبث
باألحبلم السفٌهة  ،فبل تكؾ ه ذه وتلك حتى تنسب إلى ذلك النبً معن ىً من
معانً األلوهٌة أو جمٌعها  ،هذا من ناحٌة  ،و لكن الحقٌقة من ناحٌة أخرى ال
تتجاوز قوله تعالى ":قل إنما أ نا بشر مثلكم ٌوحى إلً أنما إلهكم إله واحد ". 9
وبٌن طرفً النقٌض هذٌن  ،الحقٌقة من جهة والمؽاال ة من جهة أخرى  ،ال
حلول براؼماتٌة تعمل على سد الذرابع وخنق المبررات فً
نستطٌع اللجوء إلى
ٍ
مهدها كالقٌام بتهدٌم الصنم فً المثال السابق  ،ولهذا فلن ٌكون هناك مهرب من
التحدث عما ٌبرز بشرٌة الرسول التً جعل منها هدي الو ري وتعلٌمه وإرشاده
ً
بشرٌة خاصة فً مقام أعلى من سابر البشر  ،وهذا ما سٌمكن األنظار المحدودة
 .األمثلة
من وضع النبً فً مقامه وعدم الذهاب به بعٌداً فً معتقدات ؼالٌة
على ذلك كثٌرة فً القرآن الكرٌم 10شملت كثٌراً من األنبٌاء ولسوؾ نقتصر هنا
ـ لنختصر على المثال التالً ٌ":ا أٌها النبً لما تحرم ما أحل هللا لك تبتؽً
مرضاة أزواجك  11"..فإن الوحً هنا ٌتدخل بوضور لكً ال ٌقع النبً فً
مشكلة تحرٌم ما أحله هللا له ولو كان التحرٌم مقتصراً على نفسه إننا نقرأ
بوضور فً هذه اآلٌة بعٌداً عن تفصٌبلت وحٌثٌات القصة سبب النزول  ،فإننا
نستطٌع أن نتلمس كٌؾ أوصلت بعض األسباب النبً إلى ان ٌحرم على نفسه ما
قد أحله هللا له فٌتدخل الوحً إلبقاء األمور فً نصابها  .ففً اآلٌة إذاً إبراز
وتركٌز على الطبٌعة البشرٌة التً أخذ الوحً بناصٌتها إلى المقام األسمى
واألعلى من خالل التعلٌم واإلرشاد .
ولذلك فإن هذه اآلٌات مهمة جداً فً تثبٌت النبً فً الموقع البلبق له  ،وهو ما
ٌمثل ضرورة فكرٌة كبرى  ،ؼٌر أن النواٌا الزابؽة التً نتحدث عنها لتتخذ من
هذا النوع من الكبلم ؼطاء تتستر تحته وهً تطلق العنان ألقبلمها فترسم أن بٌاء
هللا كما ٌحلو لها ولمن وراءها من أهل المصالح الدنٌبة .
ج -المعارف اإللهية والحقائق العليا:
9

ظوذ 6
ٕهٍس ًَ طِتٔب ًب عبء اهؾذٌش ػِْ ً اهلزبة اهٌلذس  ،وزوك شبٍ آخش سِزؼشع هْ ً ظٖم الؽلخ
11
اهزؾشٌي  1أدسعٔب اهشٍخ خوٍن ٌبسٍَ ػٌَ آٌبرْ اهٌزشبثٔبد ٕاػزجش أُٔب رضٍش إشلبالً ٌويى ؽوْ ٕٖٓ طبغْ ثبهطشٌلخ اهزبهٍخ:":كٍف
ًزشبثٔب اهلشآٍ 2
د
طؼ ًِْ أٍ ٌمٍش ً أؽلبى سسبهزْ  ،ؾشى ًب أؽن هللا إٔهٍس ٓزا ًِْ إخالالً ثٖظٍتزْ ؟ شاعغ كزبثْ أػٖاء ػوى
 260ساعغ أٌؼبً اهجٍبٍ ً رتسٍش اهلشآٍ ٕدؽؼْ هجؼغ شجٔبد اٌَخ10

ٌمر سٌل المعا رؾ اإللهٌة عبر مضٌقٌن ربٌسٌن ٌإثران على هً ئته األصلٌة ،
وتبلبل بساطة اإلنسٌاب وهناء الجرٌان ناشرة صفحة صاخبة ٌعلوها زبد تضٌع
فً ثنٌاه المعالم وتختبؤ فً فراؼاته الكثٌر من األوهام الزابفة .
وه ذان الم ضٌقان هما اوالً الم ضٌق اللؽوي وثانٌا ً م ضٌق الفهم البشري الم عتقل
بالمحسوسات والملموسات والذي أصبحت تحول دون انع تاقه نحو المعانً
المجردة اإللفة التً استحكمت لدٌه بقٌد هذا االعتقال المحدود .
أما عن مضٌق اللؽة  ،فحاصل األمر أن الدوافع األولى لوضع مفردات أي لؽة
آخذ ٍة بالتكون والنمو البطًء والتدرٌجً تكمن عاد ًة فً التعبٌر عن المحسوس
والملموس كالنهر والبحر والجبل والشمس والقمر  .إذاً فالمفردة معدة فً الؽالب
لتكون عبو ًة لمعنىً من المعانً المحسوسة  ،لكنها أي هذه المفردة نفسها بدأت
تحمل إشارات إلى معانً أكثر تجرٌداً بعد ان احتاج المتكلم إلى ذلك التجرٌد فً
تعبٌره  ،هكذا بدأ األلم على سبٌل المثال ٌفترق عن معنى اللسع أو الحرق أو
الخنق أو كل ما ٌمكن أن ٌسبب ألما ً لئلنسان  ،لقد أصبح شً ًء مجرداً ٌمكن
الحدٌث عنه  .ؼٌر أن عملٌة التجرٌد ظلت فً الؽالب تسٌر بخطىً بطٌب ٍة ثقٌل ٍة
تؾوتت هذه العملٌة بٌن
مربك ٍة تحنّ فٌها المفردة إلى أصلها المحسوس  .ولقد ا
ب لٌس هذا محل ذكرها  ،فبٌنما كانت بعض
ب وآخر ألسبا ٍ
لؽ ٍة وأخرى عند شع ٍ
اللؽات ثقٌلة ً محدود ًة وال تشتمل إال عما ٌعبر عن الشاخص والممتد مما ٌملا
ً
لؽات اخرى عرفت وفر ًة وؼنىً تجاوز
العٌن والسمع واإلحساس  ،نجد أن
كثٌر من المواضع لٌحكً عن معانً كالنفس والرور وإن بصٌؽ ٍة
المحسوس فً ٍ
تكاد ال تفارق أسر المادي إال قلٌبلً  ،فنجد مثبلً أن النفس فً لؽة العرب القدماء
طابر متخٌل ٌذهب وٌؤتً وٌحط وٌقلع من جدٌد  .ومن المإكد
كانت تشٌر إلى
ٍ
أن الصناعة اللؽوٌة التً وصل إلٌها العرب تكاد تكون األرقى بٌن كل ما عرؾ
من لػ ات ذاك الزمان  ،حٌث نجد أن عدداً من المفردات قد ٌعبر عن نفس
ً
دقٌقة جداً مٌزت بعضها عن البعض اآلخر كما أن
المعنى لكنها تحمل فوارق
ً
كلمة واحد ًة قد ٌوضع لها عدة من المعانً  ،فقد ذكرت لكلمة العجوز مثبلً أكثر
من مبة معنى جمعها السٌد محسن األمٌن العاملً فً قصٌد ٍة مطلعها :
أتعمل طول دهرك للعجوز
12
وال تخشى ؼداً حر العجوز
نبلحظ أن القرآن الكرٌم اهتم بإبراز ان الوحً قد نزل بلسان عربً مبٌن وان
الؽاٌة من ورء ذلك هو أن ٌعقل هذا الوحً أي ان تفهم معانٌه بدون التباس  .إن
اختٌار اللؽة العربٌة فً ذلك الوقت لٌكون سفٌنة ا لوحً إلى الناس كافة لم ٌتم بنا ًء
على عقدة الشعب المختار أو أي عقٌد ٍة باطل ٍة مشابهة  ،بل تم ألن مفردات هذه اللؽة
والمستوى الذي أوصلت إلٌه جعلت منها الوسٌلة األمثل لحمل تلك المعانً اإللهٌة

ًؼبدٍ اهغٖآش 530-3
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الضخمة والكبٌرة واٌصالها إلى الناس بدون أن تنقصها شٌبا ً
عربٌا ً لعلكم تعقلون". 13

":إن أنزلناه قرآنا ً

هكذا استعملت فً تعرٌؾ اإلنسان على ربه مفرداته التً هً من وضعه فقٌل مثبلً
"الرحمان على العرش استوى " أو "السماوت مطوٌات بٌمٌنه " او "ٌد هللا فوق
أٌدٌهم "  ،وكان ذلك ممكنا ً حٌنما ؼادرت الٌمٌن فً لؽة العرب معناها األصلً
المادي الم حسوس األول لتصبح معنىً من معانً القوة المجردة وكذلك األمر فً
معنى اإلستواء  ،ؼٌر ان األلفة التً تحدثنا عنها سابقا ً وحنٌن الذهن وارتباطه
بالمعنى األصلي للكلمة أوقع الكثٌرٌن فً توهم ما ال ٌلٌق على هللا زاعمٌن أن هذا
هو الفهم الصحٌم لمثل ذلك اآلٌات كما سنبٌن ذلك فٌما ٌلً إنشاء هللا .
هذا كان المضٌق األول أما المضٌق اآلخر فهو مضٌق الفهم البشري الذي ٌمشً
نحو المجرد فً مسٌرة مكدودة مترنحة بعٌداً عن اشكالٌة اللؽة وحدودها  ،ولذلك
ً
هٌبة منقوصة ؼٌر تامة ٌداخلها الكثٌر من الشوابب
فهو كثٌراً ما ي صر على
للمعارؾ اإللهٌة العالٌة " :وما ٌإمن أكثرهم باهلل إال وهم مشركون " 14ولٌس هذا
كبٌر لدى الذهن البشري نحو المعانً الوطٌبة المتداولة
تعبٌر عن
سوى
جنور ٍ
ٍ
ٍ
وفرار من إعتبلء األجنحة والسفر فوقها نحو األعالً .
المتعارفة ،
ٍ
ٌقول السٌد محمد حسٌن الطباطبابً فً مٌزا نه " :أنه لما كانت عامة الناس ال
ٌتجاوز فهمهم المحسوس وال ٌرقى عقلهم إلى ما فوق عالم المادة والطبٌعة  ،وكان
من ارتقى فهمه منهم باال رتٌاضات العلمٌة إلى الورود فً إدارك المعانً وكلٌات
القواعد والقوانٌن ٌختلؾ امره باختبلؾ الوسابل التً ٌسرت له الورود فً عالم
المعانً والكلٌات كا ن ذلك موجبا ً الختبلؾ الناس فً فهم المعانً الخارجة عن
الحس والمحسوس اختبلفا ً شدٌداً ...
إنسان إال من طرٌق معلوماته الذهنٌة التً
وال ٌمكن إلقاء معنى من المعانً إلى
ٍ
تهٌؤت عنده من خبلل حٌاته وعٌشته  ،فإن كان مؤنوسا ً بالحس فمن طرٌق
المحسوسات على قدر ما رقى إلًه من مدارج الحس كما تمثل لذة النكار للصبً
بحبلوة الحلواء  ،وإن كان ناببلً للمعانً الكلٌة فبما نال وعلى قدر ما نال  ،وهذا
ٌنال المعانً من البيان الرسً والعقلً معاً بخبلؾ المؤنوس بالحس . 15
إن هذه المعانً قد نصٌبها بشكل واضح فً بعض ما اشتملت علٌه اآلٌة التال ٌة
بشكل موجز ومركز " :أنزل من السماء ما ًء فسالت أودٌة بقدرها فاحتمل السٌل
متاع زبد مثله كذلك ٌضرب
زبداً رابٌا ً ومما ٌوقدون علٌه فً النار ابتؽاء حلٌ ٍة او
ٍ
هللا الحق والباطل  ،فاما الزبد فٌذهب جفا ًء واما ما ٌنفع الناس فًم كث فً األرض
كذلك ٌضرب هللا األمثال "  .16إن أكثر ما ٌلفت االنتباه فً هذه اآلٌة هو جزءها
األخٌر الذي ٌعقد التشبٌه بٌن ضرب هللا لؤلمثال والسٌل الذي ٌسٌل فً أودٌة
13
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ومضابق تؽٌر فً هٌبته من خبلل ما تتسببه من الزبد الزابل الزابؾ على سطحه ،
وهذا لعمري تشبٌه فً ؼاٌة الدقة لما ٌحصل لسيل المعارؾ اإللهٌة بعد ان ٌمر فً
المضابق التً تم الحدٌث عنها .
ٌقول السٌد الطباطبابً معلقا ً على هذه اآلٌة  " :ان المعارؾ الحقة اإللهٌة كالماء
الذي أنزله هللا تعالى من السماء هً فً نفسها ماء فحسب  ،من ؼٌر تقًٌد بكمٌة وال
كٌفٌة ثم إنها كالسٌل السابل فً األودٌة تتقدر بؤقدار مختلفة من حٌث السعة والضٌق
وهذه األقدار أمور ثابتة  ...وأما المعارؾ الحقة من حٌث كونها واردة فً ظ رؾ
اللفظ والداللة فإنها بورودها أودٌة الدالالت اللفظٌة تتقدر بؤقدارها  ،تتشكل بؤشكال
المرادات الكلمٌة بعد إطبلقها  ،وهذه أقوال ثابتة من حٌث مراد المتكلم بكبلمه إال
أنها مع ذلك أمثال ٌمثل بها أصل المعنى المطلق ؼٌر المتقدر  ،ثم إنها بمرورها فً
األذهان المختلفة تحمل معانً ؼٌر مقصود ة كالزبد فً السٌل ،ألن األذهان من جهة
ما تخزنه من المرتكزات والمؤلوفات تتصرؾ فً المعانً الملقا ة إلٌها وجل هذا
التصرؾ إنما هو فً المعانً ؼٌر المؤلوفة كالمعارؾ األصلٌة . 17 "...

 -2األلوهية :
التؤله منته ى التجرٌد وؼاٌة االبتعاد عما ٌؤلفه الذهن وٌتعوده من المعانً المحسوسة
ً
رازحة تحت كافة
الملموسة المباشرة  .ولذلك فإن من الطبٌعً أن تكون هذه العقٌدة
الضؽوط والقٌود التً تدفع اإلنسان إلى اإلنحراؾ أو تقعد به عن الوصول إلى
المراتب البلبقة بالحقابق السامٌة  ،ومن الطبٌعً أٌضا ً أن تكون األلوهٌة بتفاسٌرها
المتفاوتة المتناقضة العنوان األبرز فً حرب قدٌم ٍة متجددة بٌن دعوة التوحٌد
والتنزٌه ودعاوى التجسٌم والتشبٌه والوثنٌة والصنمٌة وؼٌرها .
ونحن نرٌد كما أسلؾنا تبٌان خطوط هذه المواجهة فً إطار ما بٌن أٌدٌنا من الكتب
المقدسة .
إطار ؼٌر متجانس مشتمل
لقد بدأت المسٌحٌة اآلخذة بالتوسع بعد المسٌح تتحول إلى
ٍ
على كثٌر من الخطوط واألفكار المتعارضة والمتناقضة وبدأت الهوة تتسع فٌما
بٌنها حتى وصل اإلحتقان إلى ذروته وصار لزاما ً حسم هذا الصراع خصوصا ً أنه
صراع ذو آثار سٌاسٌ ٍة قد تزعج اإلمبراطور الذي أصبح منتمٌا ً إلى هذا الدٌن
الجدٌد  ،أ و ربما ٌصح أن ٌقال أكثر أن الدٌن الجدٌد بات ٌنتمً إلٌه  .وقد تركز
الصراع حول نقطة جوهرٌة وهً ألوهٌة المسٌح التً فرقت الكنابس النصرانٌة فً
الجًل الرابع إلى حزبٌن أحدهما ٌقر بألوهٌة المسٌح واآلخر ٌنكرها. 18
بقرار ٌنص
وقد عقد ألجل حسم هذا الصراع مجمع نٌقٌا سنة  325م والذي خرج
ٍ
على ما ٌلً ":نإمن بإله واحد أبدي ضابط الكل خالق كل ما ٌرى وما ال ٌرى
ساعغ اهٌٍياٍ طتؾخ 62ٕ 61
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18

وبرب واحد ٌسوع المسٌح ابن هللا الوحٌد  ،مولود من األب أي من جوهر األب ،
مساو لآلب
حق من إله حق  ،مولود ؼٌر مخلوق ،
ٍ
إله من إله  ،نور من نور  ،إله ٍ
شٌا ما فً السماء وما فً األرض  ،الذي ألجلنا نحن
فً الجوهر الذي به كان كل
ٍ
البشر وألجل خبلصنا نزل وتجسد وتؤنس وتؤلم وقام فً الٌوم الثالث وصعد إلى
السماء وسٌجٌا لٌدين األحٌاء واألموات وبرور القدس . 19
وكان من أبرز الذٌن وقفوا فً وجه هذه العقٌدة الجدٌدة آرٌوس الذي حكم علٌه
قسطنطٌن بالنفً وصدر عنه مرسوم إمبراطوري ٌؤمر بحرق كتبه جمٌعا ً وٌجعل
إخفاء أي كتاب منها جرٌمة ٌعاقب علٌها باإلعدام  . 20ثم تبل هذا المجمع عدة من
المجامع التً ثبتت فٌها أكثر فؤكثر عقٌدة التثلٌث مصدر ًة أحكامها الجابرة
والمضطهدة بحق كل لم ٌعتمد هذه العقٌدة  ،وقد نجح اإلضطهاد باألشكال األكثر
وحشٌة فً طمس معالم المسٌحٌة الموحدة التً افترقت عن عقٌدة التثلٌث وذلك من
خبلل مبلحقة أفرادها وإعدامهم وإحراق كتبهم فلم ٌصلنا من آثار هإالء إال النادر
النادر كإنجٌل برنابا الذي ذكر أنه جاء فً بٌان الكتب التً حرم الباب ا جٌبلسٌوس
األول قراءتها  ،وكان جٌبلسٌوس قد تولى البابوٌة فً أواخر القرن الخامس للمٌبلد
. 21
بعٌداً عن ما ذكر من مطابقة عقٌدة التثلٌث وما رافقها من العقا بد األخرى لعقابد
وثنٌة قدٌمة عند الهنود والمصرٌٌن واألمم األخرى  . 22وما حكً عن قدسٌة الرقم
ثبلثة فً الفلسفة الٌونانٌة  . 23وما قٌل عن دخول المسٌحٌة إلى الرومانٌة بدالً من
دخول روما إلى المسٌحٌة  .فإن ما ٌهمنا هو قراءة وفهم وتحلٌل هذا المقدس
األساسً كما هو مقدم فً الصٌػ الموجودة فً الكتاب المقدس .
أوالً إن اإلقرار بؤلوهٌة المسٌح لم تتم إال بصٌؽة ملتبس ٍة مبهمة تكاد تكون أقرب إلى
الطبلسم منها إلى المقررات العلمٌة الواضحة  ،حتى صارت معنىً ٌزداد شارحوه
فٌه تخبطا ً وضٌاعا ً كلما ازداد فٌه ولوجا ً .
هكذا نجد أن النصوص التً ترٌد أن تشرر عقٌدة الثالوث األقدس وكؤنها رزمة من
المفردات التً جمعت بطرٌقة فوضوٌة  ،فبها تصعد المعانً وتهبط وتطول وتقصر
فً ؼٌر وجهة محددة وعلى ؼٌر قاعد ٍة واضحة  .سنبرز كمثال على ذلك شرحا ً
لؤلب أوؼسطٌنوس حول هذه العقٌدة :
"وحده هللا الخٌر البسٌط والبل متؽٌر  ،إنه خالق سابر الخٌور ؼٌر البسٌطة والقابلة
للتؽٌٌر  .وأقول إنه خلقها وصنعها ول م تؤت من آخر  ,ألن ما ٌلده الخٌر البسٌط
بسٌط مثله وذو كٌان مشابه له إنه اآلب واألبن وكبلهما مع الرور القدس إله واحد .
وهذا رور واألبن ٌتخذ دون منازع فً الكتب المقدسة إس م الرور القدس إنه ؼٌر
اآلب واألبن ألنه لٌس أبا ً ولٌس إبنا ً وأقول أنه ؼٌرهما  ،ولٌس شٌبا ً آخر ألنه هو
19

كٍِسخ ًذٌِخ هللا اِسذ سسزي()203 – 1
قظخ اهؾؼبسح ٕم دٌٖساُذ ()396 – 11
21
ًلذًخ إُغٍن ثشُبثب هٌؾٌذ سشٍذ سػب
22
اهِظشاٍُخ ًَ اهزٖؽٍذ إهى اهزضوٍش اهذكزٖس ًؾٌذ أؽٌذ اهؾبط
23
اِطٖم اهٖصٍِخ هوٌسٍؾٍخ ِدغبس ٌِٕذ ٕآخشٌَ
20

أٌضا ً بسٌط  ،إنه هذا الخٌر ؼٌر القابل للتؽٌٌر األزلً  .وذاك الثالوث هو إله واحد
ولٌس أقل بساطة لكونه ثالوثا ً  ،ألننا ال نجعل السلطة الجوهرٌة لهذا الخٌر فً وحدة
األشخاص وال نحول الثالوث على مثال جماعة سابلٌوس إلى إسم واحد  ،دون
جوهر فً األشخاص  ،ولكننا نقول أن هذا الخٌر بسٌط ألن ما له  ،ما خبل عبلقات
األشخاص  .لآلب إبن ولكنه لٌس األبن ولؤلبن آب ولكنه لٌس اآلب  .وعلٌه فً كل
ما ٌتاكد فٌه دون عبلق ٍة بآخر أنه ما له وعلى هذا النحو قٌل فٌه انه حً وهو اٌضا ً
الحٌاة التً له" . 24
وربما وجدنا نصوص أخرى أكثر وضوحا ً من هذا النص لكنها أٌضا ً تعمد إلى
ب مإلؾ من اجزاء متنافرة ؼٌر متناسقة .
إٌجاد مرك ٍ
فً شرر له عن اجتماع الطبابع المختلفة فً شخص المسٌح ٌقول األب لوٌس شٌخو
اإللهٌة
":نفه م باأللوهٌة كون السٌد المسٌح الجامع فً شخصه الكرٌم الطبٌعتٌن
والبشرٌة لٌس هو إال إقنوما ً كما أن كل واحد هو إنسان فرد قابم بعنصرٌن مختلفٌن
هٌولي هو الجسد ورو ر هً النفس كما إن لئلنسان أعمال هٌولٌة تتم فً جسده
كاألكل والشرب وأعماالً روحٌة تتم بقواه ال عقلٌة كالفكر واإلرادة وكلها مع ذلك
تنسب إلى شخصه فكذلك للسٌد المسٌح أعماالً بشرٌة أتاه فً ناسوته كالنوم والمشً
والتعب والوالدة والموت وأعماالً إالهٌة كما بها الهوته كالمعجزات العدٌدة التً
صنعها إما فً ذاته وإما فً ؼٌره كتجلٌه فً جبل ال ط ور وإقامته الموتى وم صدر
هذه األعمال المختلفة هو الشخص الواحد اإلله الذي وحده أمكنه أن ٌقول دون كفر
وتجدٌؾ أنا نور العالم أنا الطرٌق والحق والحٌاة أنا واألب واحد  ،ولو ال ألوهٌته
لحق للٌهود أن ٌصلبوه وٌقتلوه ألن كبلم مثل هذا ال ٌصح لبشر . 25
لن نعلق على هذا الشرر  ،بل سنمضً قد ما ً فً مزٌد من قراءة النصوص التً
اشتمل علٌها الكتاب المقدس فً الحدٌث عن هللا .
إن أول معالم الجمع الفوضوي والتركٌب ؼٌر المتناسب هو ما حكً عن عجز
بصراخ عظٌم وهو على الصلٌب قاببلً ألوي ألوي
المسٌح وانكساره معبراً عن ذلك
ٍ
26
لما شبقتنً الذي تفسٌره إلهً إلهً لماذا تركتنً  .ففً هذا الصراخ إشكال ذهنً
أكثر ضجٌجا ً وهو إشكال ال ٌمكن أن ٌحل فً إطار عقٌدة التثلٌث بطرٌقة منصفة
وؼٌر ملتوٌة  ،وهً أٌضا ً جملة مستهجنة ال ٌمكن أن تضم بسهولة إلى مستوىً
ناضج وعارؾٍ باهلل حق معرفته فكٌؾ صح ان تكون صادر ًة عمن ٌشتمل
ٍ
بشريٍ
بذاته على اإلله الذي تركه فحل به ما حل به .
ً
دفعة واحد ًة
إن عقٌدة التجسٌم وأنسنة هللا التً تم الحدٌث عنها فً مجمع نٌقٌا ال تولد
فً العهد الجدٌد بل هً تبدأ بالنمو روٌداً روٌداً وأنت تطالع سابر صفحات العهد
24

ًذٌِخ هللا هولذٌس إٔغسطٍِٖس ًغوذ  2طتؾخ 19
ًغوخ اهٌششق سِخ  11ػذد اهضبًُ – اهجشٓبٍ اهظؾٍؼ ً إصجبد أهٍٖٓخ اهٌسٍؼ اهزً سد ٍٔب اِة هٌٖس شٍخٖ اهٍسٖػً ػوى ًغوخ
اهٌِبس
26
إُغجن ًشقض اإلطؾبػ 15
25

ً
حة أن هللا خلق
القدٌم أٌضا ً  ،ففً سفر التكوٌن اإلصحار الخامس ٌتحدث صرا
بٌسر فٌما بعد  .واألمر ال
اإلنسان على شبه هللا  ،وهذا ٌوطؤ لقبول فكرة هللا اإلنسان
ٍ
يقتصر على الشكل فقط بل نطالع أٌضا ً ما نسب إلى هللا من أبخس ما ٌعالجه
اإلنسان من التؤثرات واإلنفعاالت  ،فها هو الرب ٌحزن أن عمل اإلنسان فً
27
.
قلب فٌهم ان ٌمحوه عن وجه األرض ألنه حزن انه عمله
األرض وٌتؤسؾ فً ه
وقد ذكر ؼٌر ذلك الكثٌر كركوب هللا على السحابة وؼٌرها مما نجده واضحا ً فً
تتبع أوراق الكتاب المقدس .
إن البحث بموضوعٌ ٍة ٌدفعنا إلى رإٌة بعض هذه األفكار تتسرب بعم ى إلى بعض
األوراق اإلسبلمٌة  ،صحٌح أنها لم تإس س هنالك لعقٌد ٍة تجسٌمٌة أو تشبٌهٌة بل
ت محرج ٍة فصار التنزٌه لدى حاملً وقابلً هذه األحادٌث مشوبا ً بها
خلقت توقفا ٍ
مضطراً لعدم النظر إلٌها مع اإلقرار بوجودها .هكذا ٌتجاوران وٌتنافران أبداً فهما
جاران عدوان ؼٌر متصالحٌن .
أب هرٌرة ٌروي أن رسول هللا محمد
بالعودة مثبلً إلى قصة خلق آدم نجد الصحابً ا
ً 28
(ص) قال خلق هللا آدم على صورته طوله ستون ذراعا  .وفً حدٌث له آخر
خلق آدم على صورة الرحمن . 29
كما روى أبو هرٌرة حدٌثا ً عن الرسول محمد (ص) ٌتصل بفهم اآلٌة القرآنٌة :
"ٌوم ٌكشؾ عن ً
ساق وٌدعون إلى السجود فبل ٌستطٌعون"ٌ . 30قول  :قال أناس ٌا
رسول هللا هل نرى ربنا ٌوم القٌامة فقال هل تضارون فً الشمس لٌس دونها
سحاب ؟ قالوا ال ٌا رسول هللا قال فإنكم ترونه ٌوم القٌامة كذلك ٌ ،جمع هللا الناس
فٌقول من كان ٌعبد شٌبا ً فلٌتبعه فٌتبع من كان ٌعبد الشمس الشمس وٌتبع من كان
ٌعبد القمر القمر وٌتبع من كان ٌعبد الطواؼٌت الطواؼٌت .
وتبقى هذه األمة فٌها منافقوها فٌؤتٌهم هللا فً ؼٌر الصورة التً ٌعرفون فٌقول أنا
ربكم ! فٌقولون نعوذ باهلل منك هذا مكاننا حتى ٌؤتٌنا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه
فٌؤتٌهم هللا فً الصورة التً ٌعرفون فٌقول أنا ربكم فٌقولون أنت ربنا فٌتبعونه ...
فٌقول ٌا ربً ال تجعلنً أشقى خلقك فبل ٌزال ٌدعو حتى ٌضحك (هللا) فإذا ضحك
منه إذن له بالدخول  . 31 ...وقد روي هذا الحدٌث بصٌؽة أخرى فجاء فٌه أن هللا
عز وجل ٌؤتً ٌوم القٌامة هذه األمة فٌها البر والفاجر وهو فً أدنى صور ٍة من التً
رإوه فٌها فٌقول لهم أنا ربكم فٌقولون نعوذ باهلل منك فٌقول هل بٌنكم وبٌنه آٌة
فتعرفونه بها ؟ فٌقولون نعم فٌكشؾ عن ساق فبل ٌبقى من كان ٌسجد هلل من تلقاء
ً
طبقة
نفسه إال أذن هللا له بالسجود وال ٌبقى من ٌسجد اتقا ًء وربا ًء إال جعل هللا ظهره
واحد ًة كلما أراد أن ٌسجد خر على قفاه . 32 ...
27

طتش اهزلٌَٖ اإلطؾبػ اهسبدس
طؾٍؼ اهجخبسي اهغيء اهشاثغ كزبة اإلسزئزاٍ ٕطؾٍؼ ًسوي ثبة ٌذخناهغِخ أقٖاى أ ئذرٔي ًضن أ ئذح اهطٍش ًَ كزبة اهغِخ ٕطتخ
ُؼٌٍٔب ًَ عيئْ اهضبًُ
29
أُظش ششػ ٓزا اهؾذٌش ً اهغيء اهؼبشش ًَ إسشبد اهسبسي ً ششػ طؾٍؼ اهجخبسي
30
اهلوي 42
31
ثبد سؤٌخ اهٌؤًٍَِ سثٔي
طؾٍؼ اهجخبسي اهغيء اهشاثغ ثبة اهظشاؽ عسش عِٔي ًَ كزبة اهشقبق ٕطؾٍؼ ًسوي اهغيء إِم ثبة إس
ً اَخشح
32
طؾٍؼ ًسوي اهغيء إِم كزبة اإلٌٌبٍ ثبة إصجبد سؤٌخ اهٌؤًٍَِ سثٔي ً اهُخشح
28

ت ذكرت من قبل ك "ٌد هللا فوق أٌدٌهم " وما ٌشبهها
كما ان النظر المحدود فً آٌا ٍ
نصوص تزٌد فً الداللة على فكرة التجسٌم
دفعت بالبعض إلى إثبات وتصحٌح
ٍ
كاعتبار إن هلل رجبلً ٌضعها فً النار حتى تمتلا أو كالحدٌث عن نزول هللا إلى
السماء الدنٌا لٌستجٌب إلى دعوة الداعً . 33
إن إعمال النظر الدقٌق فً جمٌع ما ذكر من هذه النصوص ٌإكد امتناع واستحالة
ً
مشتملة على تلك المعانً التً نطق بها لسان النزوع إلى األرض
أن تكون األلوهٌة
والتشبث بالتراب واستحكام األلفة مع الصور واألشكال األكثر شخوصا ً واألكثر
اقترابا ً من مدى الٌد والرإٌة والجوارر عموما ً  .حٌث أن اعتبار هللا خالق الكون
إنسان ٌحده األمام
المهٌمن علٌه ٌستحٌل أن ٌتناسب مع صورة هللا وهو على شكل
ٍ
والخلؾ ٌ ،رى العالم من خلؾ قضبان جوارحه فٌتفاعل مع من ٌحٌط به من
ري اإلنسان فً حٌاته  ،فهو ٌبدو علٌه العجز والحزن
الظواهر على طرٌقة ما يعت
والضحك وؼٌر ذلك  .واألكثر سخفا ً من كل ذلك هو األصرار على أن ٌكون الخالق
تضٌٌع للمعانً
الم بدع شبٌها ً لبعض مخلوقاته  ،ومعلوم ما فً هذا التشبٌه من
ٍ
السامٌة ووضع الرأس من جدٌ ٍد فً التراب لمعاودة وتكرار العقابد الوثنٌة البا بد ة
بصٌػ جدٌد ٍة  .كما أن اختٌار مصطلح التولد من هللا هو اختٌار قبٌ ُح جداً على هللا
ٍ
ً
دفعة واحدة جملة من الصفات اإللهٌة المقدسة  ،فالتولٌد صورة اإلحداث
حٌث ٌسقط
ُ
حدٌث عن شب ٍه
خالق ٌقول للشٌا كن فٌكون  ،ثم أنه
التدرٌجً الذي ال ٌلٌق على
ٍ
خالق وبٌنما أوجده وأحدثه من العدم .أٌن هذا جمٌعه من المنطق السلس المتقن
بٌن
ٍ
الذي ٌلج العقول دونما استبذان وتطمبن به األروار من ؼٌر اظطراب وال ارتباك
":وقالوا اتخذ هللا ولداً سبحانه بل له ما فً السماوات واألرض كل له قانتون  ،بدٌع
السموات واألرض وإذا قضى أمراً فإنما ٌقول له كن فٌكون "" . 34كائن ال عن
شٌا ال بمزايةل فاعل ال
شٌا ال بمقارنة وؼٌر كل
حدث موجود ال عن عدم مع كل
ٍ
ٍ
بمعنى الحركات واآللة بصٌر إذ ال منظور إلٌه من خلقه متوحد إذ ال سكن ٌستؤنس
به وال ٌستوحش لفقده أنشؤ الخلق إنشا ًء وابتدأه ابتدا ًء ببل روٌة أجالها وال تجربة
نفس إضطرب فٌها... " 35
استفادها وال حرك ٍة أحدثها وال همامة ٍ
فً الخبلصة نجد أن قراءة وفهم عقٌدة التؤله (المقدس األول ) بطرٌق ٍة مؽلوطة
أدت إلى انحراؾٍ فً العقً دة  ،وقد صاغ هذا اإلنخراؾ تارٌخ اً خاصا ً إجتماعٌا ً
نصوص
وسٌاسٌا ً وفكرٌا ً  .لقد أدت عقٌدة التثلٌث فً تارٌخ المسٌحٌة إلى إنتا ج
ٍ
ٌتستر فٌها الخواء والعبث خلؾ أقنع ٍة من الؽموض لٌسهل إقناع الناس بأنها كتابات
فوق مستوى إدراكهم  ،وهً حكر على مجموعة قلٌلة ممن أوتو ا قدرات خاصة فً
فهم الدٌن  ،وهإالء أصحبوا واسطتهم الحصرٌة لمعرفة ما له صلة بشرابع السماء
مما فتح المجال واسعا ً امام هإ الء الحفنة القلٌلة بتقدٌم نزواتهم وؼرابزهم وأسخؾ
نزاعاتهم واتفه امزجتهم على شكل مقررات مقدسة فراحت تباع األذرع فً الجنة
وتصدر أحكام بالحرق والصلب والنفً وسابر أشكال اإلضطهاد على كل من تسو ل
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له نفسه ان ٌعتنق فكر ًة ؼٌر ممهورة بإمضابهم  ,فؤعٌقت حركة التقدم الذهنً قرونا ً
بعد ان أصبح النشاط العقلً عمبلً مرٌبا ً تستنفر ألجل مراقبته أكثر األجهزة قسو ًة .
ب كسر القٌد ورفع الظلم والحٌؾ
والنتٌجة الطبٌعٌة لحقب ٍة مثل هذه أن تتبعها حق ة
وإرداء الظالم ودق عنقه  ،وهذا ما حصل فعبلً فً الدول التً كانت تحكمها الكنٌسة
بهذه العقلٌة المذكورة  .وفً ذلك معنىً من معانً إنتماء حقبة اإلنقبلب على الكنٌسة
إلى التسلسل التارٌخً للعقٌدة المسٌحٌة  ،فإنها وإن أقصت الدٌن بشكل كامل عن
أكثر مرافق الحٌاة  ،فإن جذورها ببل شكٍ قد بدات بالنمو إنطبلقا ً من إلزام العقل بما
ال ٌمكن حمله وال فهمه فً تلك الم جامع األولى .
أما النصوص التً ذكرت والتً نجدها فً مواضع عد ٍة من األوراق الفكرٌة
ذات الدعابم الراسخة
اإلسبلمٌة فإنها لم تستطع أن تدفع عقٌدة التوحٌد والتنزٌه
والقوٌة فً الوعً اإلسبلمً  ،لكنها أوجدت تنزٌها ً مشوبا ً
بنوع من التوقفات
ٍ
المحرجة والمقلقة والتً قد ال ٌسلم منها العقل فً مسٌرته الواعٌة أو البل واعٌة من
بفتور وعدم إقبال على هذه العقابد
حمل بذور المركبات العبثٌة ونزوع للتعاطً
ٍ
األساسٌة وتصدٌق سطحً بها .
وإلٌضار مذهب التوقؾ هذا سوؾ نعرض بعض النصوص الحاكٌة عنه :
ٌقول اإلمام النووي  :وإن من العلماء من ٌمس ك عن تؤوٌل هذه األحادٌث كلها
(كالذي تم ذكرها قبل قلٌل) وٌقول  :نإمن بؤنها حق وان ظاهرها ؼٌر مراد ولها
معان تلٌق بها  .قال وهذا مذهب جمهور السلؾ وهو أحوط وأسلم . 36 ...
ٍ
ٌقول ابن تٌمٌة فً كتابه نقض المنطق  ...فمن سبٌلهم فً اإلعتقاد  :اإلٌمان بصفات
هللا تعالى وأسمابه التً وصؾ بها نفسه وسمى بها نفسه فً كتابه وتنزٌله او على
نقص منها وال تجاوز لها وال تفسٌر لها وال
لسان رسوله من ؼٌر زٌاد ٍة علٌها وال ٍ
تؤوٌل لها بما ٌخالؾ ظاهرها وال تشبٌه لها بصفات المخلوقٌن  ،وال سماة المحدثٌن
بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قابلها ومعناها إلى المتكلم بها.
ونسب عن طرٌق بعضهم إلى الشافعً قوله ":آمن بما جاء عن هللا وبما جاء عن
رسول هللا (ص) على مراد رسول هللا" .
وقال أٌضا ً ...أنهم كانوا إذار رأوا من ٌسؤل عن المتشابه بالؽوا فً كفه تار ًة بالقول
العنٌؾ وتار ًة بالضرب وتار ًة باإلعراض الدال على شدة الكراهة لمسؤلته  ،وروى
كٌؾ أمر عمر بؤن ٌضرب صبٌؽا ً ضربا ً شدٌداً وكان قد بلؽه انه ٌسؤل عن المتشابه
وقد سؤله وهو ٌخطب عن "الذارٌات ذرواً فالحامبلت وقراً " وكٌؾ بعث به إلى
البصرة وأمرهم أن ال ٌجالسوه فكان بها كالبعٌر األجرب.
ونقل عن اإلمام مالك ابن أنس قوله وقد سؤل عن كٌفٌة استواء الر رمن على
العرش ":اإلستواء ؼٌر مجهول والكٌؾ ؼٌر معقول واإلٌمان به واجب والسإال
عن بدعة وأحسبك رجل سوء" وأمر به فؤخرج.
ه
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وهكذا قال ابن تٌمٌة بعد ذلك  :ومن أول اإلستواء باإلستٌبلء فقد أجاب بؽٌر ما
اجاب به مالك  ،وسلك ؼًر سبٌله  .وهذا الجواب من مالك رحمه هللا فً اإلستواء
شاؾٍ كاؾ فً جمٌع الصفات مثل النزول والمجٌا والٌد والوجه وؼٌرها . 37
خبلصة القول هنا ان مصححً هذه األحادٌث المذكورة ٌحملون تنزٌها ً ٌستند إلى
التوقؾ الذي تم تبٌانه كؤحد اهم عناصره  ،فهو بدونه سوؾ ٌفتر البا ب واسعا ً أمام
ما قد حملته األمم الماضٌة  ،لكنه به سٌبقى مشوبا ً بالقلق والخوؾ مما ٌشتمل عل ٌه
من عناصر الهدم  ،مما ال ٌمكن أن ٌجمع بؤي شك ًل من أشكال التؤوٌل مع عقٌدة
التوحٌد والتنزٌه  ،ولهذا فإن إٌجاد مساحات ممنوع ٍة على ان ٌتناولها الذهن بعد أن
تتخذ شكل النصوص التً تمؤل صفحاته  ،من شؤنه أن ٌجعل للسخؾ شؤنا ً عظٌم اً
ٌفزع إلٌه الذهن فً مسٌرته الواعٌة أو البل واعٌة .
إن الصٌػ المطلسمة والتوقفات ؼٌر المبررة التً أوصلت إلٌها القراءة المؽلوطة
بذور لنقض الدٌن برمته وذلك
والفهم ؼٌر الصحٌح لنصوص التؤله أدى إلى زرع
ٍ
ا ن قوانٌن الذهن على ما ٌبدو كقوانٌن الكواكب قاسٌة ال ترحم ولٌس فٌها أي تعدٌل
او استثناء .

-3النبوة :
النبوة أو ما ٌرادفها من المعانً والكلمات التً ذكرت فً الكتب المقدسة هً مما
ٌتوقؾ على دقة فهمه ودقة تصوٌره مبنى التدٌن برمته  ،فالخلل فً فهمها قد ٌإدي
قطع كامل للعبلقة بالسماء وإلى نكس ٍة تعٌد رأس اإلنسان من جدٌد إلى مستنقع
إلى ٍ
اآلثام البشرٌة اآلسن .
وقبل أن نستعرض نماذج النصوص الصرٌحة المثبتة فً بعض الكتب المقدسة تار ًة
أو بعض أوراق التفسٌر والتؤوٌل تارة اخرى والتً نسبت إلى معنى النبوة آفات
نقضت اصلها وعط لت دورها ونكست أعبلمها وحولت مسٌرتها  ،نرٌد هنا أٌضا ً
ان نقول أن الفهم الخاطا لمفهوم النبوة (وهً المقدس األساسً الذي ٌلً مفهوم
لتحول جذريٍ  ،وهو األمر الطبٌعً رٌنما ٌوضع السفٌه العابث
التؤله) قد أسّ س
ٍ
على رأس هرم النصح واإلصبلر والرشاد  ،ولذلك فإن إبراز ودرض هذه القراءة
المشوهة التً ال تبقً وال تذر لمفهوم النبوة هو إعادة توثٌق العرى مع الخالق تعالى
وتعالٌمه األصلٌة .
إن اول ما سنبدأ به هو معالجة مفهوم النبوة التً ٌقدمها الكتاب المقدس وكانها تركة
باإلمكان اإلستٌبلء علٌها بالطرق المنحرفة والملتوٌة  ،وهً بعب ارة أخر ى ملك
لحاملها أٌا ً تكن الصفات التً ٌحملها  .والقصة التً تفٌد هذا المعنى هً قصة
ُلغ اهٌِطق ِثَ رٌٍٍخ طتؾخ ()3 ،2
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ٌعقوب الذي لجؤ إلى الخدٌعة إلقناع أبٌه إسحاق أنه عٌسو اخوه وهو بكر أبٌه وهو
المستحق (فً نظر أبٌه إلرث البركة ) فما كان من ٌعقوب إال ان تقدم إلى أبٌه
إسحاق وكان ضر يراً مدعًاً أنه عٌسو من اجل ان ٌباركه إسحاق وحٌنما اقتنع
إسحاق أنه عٌسو بعد ان تحسسه باركه وبعد ذلك دخل علٌه عٌسو قاببلً أن بكرك
عٌسو فارتعد إسحاق إرتعاداً عظٌما ً حٌنما عرؾ الخدعة وأن الذي باركه هو
ً
عظٌمة ومر ًة جداً وطلب
ٌعقوب ولٌس عٌسو  ،وهذا األخٌر صرخ بدوره صرخة
من أبٌه ان ٌباركه هو أٌضا ً فكانت إجابة إس راق أن بركته استولى علٌها ٌعقوب
بمكره . 38.
أول النظر فً هذه القصة هو فً معنى البركة التً ٌفسرها كبلم إسحاق نفسه بقوله
بعد ان باركه فلٌعطك هللا من ندى السماء ومن دسم األرض وكثرة حنطة وخمر
لٌستعبد لك الشعوب وتسجد لك قبابل كن سٌداً إلخوتك وٌسجد لك بن أمك لٌكن
العنوك ملعونٌن ومباركوك مباركٌن  .إننا نجد فً هذا المعنى للبركة سوا ًء إعتبرنا
انها تعنً أرث النبوة أو لم نعتبر فهً مشتملة على ما ال ٌسمح مطلقا ً أن ٌكون
حامل هذه األوصاؾ ماكراً مخادعا ً قد حاز علٌها من خبلل الخديعة والكذب  .إذا
كان هذا اول اإلٌمان وأن الذي ٌفرق الناس بٌن ملعونٌن ومباركٌن حسب موقفهم
منه لٌنبؽً وأٌم الحق ان ٌكون مطهراً معصوما ً من كل أشكال الزلل صؽٌرها
وكبٌرها حتى ٌكون قوله وفعله فرقانا ً بٌن الناس ولٌس ماكراً مخادعا ً  ،ولوال داعً
اإلختصار لقمنا بالتعل ٌق على هذه القصة كلمة كلمة لنبٌن ما فٌه من الخلل وما
ت لمعنى النبوة .
أثر ممٌ ٍ
ٌنعكس من ٍ
ننتقل اآلن إلى نوع آخر ٌحط من قدر أنبٌاء هللا وٌضعهم فً مواقع اإلزدراء
والسخرٌة أو فً مواقع الفحشاء التً ٌندر ان ٌتحدث التارٌخ عن نظابر لها  ،فإذا
هً فً الكتاب المقدس تنسب ألنبٌاء هللا أصحاب الفضٌلة ولربما توهم أن تصوٌر
النبً وهو فً حالة سكر ٌمكن من قبول كل ما ٌرتكبه وهو فً هذه الحالة  .هناك
قصتان من هذا النوع فً الكتاب المقدس القصة األولى تحكً عن نور الذي وجد
نعمة فً عنً الرب وكان رجبلً باراً كامبلً فً أجٌاله . 39والذي كلمه هللا  . 40وهذه
الصفات المذكورة تكفً لتبٌان معنى النبوة فً شخصٌة نور  .لننظر اآلن ماذا فعل
هذا النبً  :لقد شرب من الخمر فسكر وتعر ى داخل خبابه فؤبصر حام أبو كنعان
عورة أبٌه وأخبر أخوٌه خارجا ً . 41 ...
كٌؾ صح أن ٌعاقر الخمرة ذلك الكامل فً أجٌاله فٌتعرى وت بدو عورته مع ان
الكتاب المقدس ٌنص بصراحة أن لٌس للملوك أن ٌشربوا خمراً ولٌس للعظماء
المسكر ل ببل ٌشربوا وٌنسوا المفروض  . 42 ...وٌنص أٌضا ً  :لمن الوٌل لمن
الشقاوة لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجرور ببل سبب لمن إزمهرار العٌنٌن
للذٌن ٌدمنون الخمر  ...وبعٌداً ع ن استقصاء كل ما ذكر فً الكتاب المقدس عن
شرب الخمر فإن البداهة وحدها تمنع أن ٌكون النبً القابد خصوصا ً ذلك الذي
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كنور فً رواٌة الكتاب المقدس  ،فإن
أسس طٌبة
سٌعٌد بناء البشرٌة من جدٌد على
ٍ
ٍ
المسإولٌات الجسام التً تقع على عاتقه تضطره لٌكون دابما ً فً أعلى درجات
التؤهب والتعقل واإلستعداد .
بشٌا امام ما
لنور وهو فً حالة سكره لٌس
ولكن ومهما قٌل فإنما تم اختٌاره هنا
ٍ
ٍ
تم اختٌاره للوطٍ وهو فً حالة سكره حٌث ارتكب ما لم ٌسمع به فً التارٌخ إال
نادراً ٌ .حكً الكتاب المقدس " :وصعد لوط من صوؼر وسكن فً الجبل وابنتاه
معه ألنه خاؾ ان ٌسكن فً صوؼر فسكن فً المؽارة هو وابنتاه وقالت البكر
للصؽٌرة أبونا قد شاخ ولٌس فً األرض رجل لٌدخل علٌنا كعادة كل األرض ،
هلما نسقً أبانا خمراً ونضطجع معه لنحيي من أبٌنا نسبلً فسقتا أباهما خمراً فً تلك
اللٌلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبٌها ولم ٌعلم بإ ضطجاعها وال بقٌامها وحدث
فً الغد ان البكر قالت للصؽٌرة إنً قد إضطجعت البارحة مع أبً نسقٌه الخمرة
اللٌلة أٌضا ً فادخل واضطجعً معه فنحً من أبٌنا نسالً سقتا أباهما خمراً تلك اللٌلة
أٌضا ً وقامت الصؽًرة واضطجعت معه ولم ٌعلم بإضطجاعها وال بقٌامها فحبلت
أبنتا لوط من ابٌهما.43"...
كٌؾ ٌمكن أن تعلمنا هذه القصة وأمثالها إلتزام الخٌر والتمسك بالفضٌلة  ،كٌؾ
ٌمكن أن ٌ":خضع (الكتاب المقدس ) الشهوات للعقل لكً ٌضبطها وٌروضها
وٌجعلها أسٌرة البر" . 44
لٌت األمر وقؾ عند هذا الحد  ،فإن أنبٌاء الكتاب المقدس لم ٌكونوا دابما ً فً حالة
سكر وضٌاع وهم ٌرتكبون ما نسب إلٌهم من الؾظابع والفواحش  .فهذا داوود ٌرى
ً
جمٌلة جداً وهً تستحم وحٌنما سؤل عنها
بٌنما هو ٌتمشى على سطح البٌت امرأ ًة
قٌل له أنها إمراة أوريا الحثً فؤرسل مع ذلك من أخذها إلٌه واضطجع معها ثم
رجعت إل بٌتها  .حبلت المرأة فؤرس لت وأخبرت داوود بؤنها حبلى فؤرسل داوود
بؤوري الحثً وطلب منه أن ٌنزل إلى بٌته لكن أوري ا نام تلك اللٌلة على
ا
من ٌؤتٌه
باب بٌت الملك ولم ٌنزل إلى بٌته وحٌنما سؤله داوود عن ذلك أخبره أوري ا أن
التابوت وإسرابٌل وٌهوذا ساكنون فً الخٌام وسٌده ٌواب وعبٌده نازلون على وجه
الصحراء فكٌؾ ٌمكن أن ٌؤكل وٌشرب وٌضطجع مع إمرأته  .وفً الصبار كتب
أوري فً وجه الحرب
ا
داوود مكتوبا ً إلى ٌواب وأرسله بٌد أوريا وكان فٌه إجع ل
الشدٌدة وارجعوا من وراءه فٌضرب وٌموت فما كان من داوود إال ان ضم إلٌه
أوري بعد أن مضت المناحة فولدت له إبنا ً وجاء فً خاتمة هذه القصة فً
ا
إمرأة
45
الكتاب المقدس أن األمر الذي عمله داوود قبح فً عٌنً الرب .
لعاقل أو لمنطق سوي أن ٌقرّ بعد هذه القصة بفضٌل ٍة لداوود ولو صبت
كٌؾ ٌمكن
ٍ
علٌه الذرابع ما ًء طاهراً لما أمكن ؼسل هذا الدنس إنه شًء لم نعهده إال من أشقى
43
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عباد هللا أن ٌزنى بإمرأ ٍة ثم ٌكون الحل فً قتل زوجها
ٌواسً أصخابه فً الحرب فبل ٌنام فً بٌته .

النبٌل الذي رفض إال أن

إن هذه القصة تقوم جنبا ً إلى جنب مع الحدٌث عن ان هللا اختار داوود لٌكون معه
حٌثما ٌتوجه ولٌكون ربٌسا ً وملكا ً على شعبه إسرابٌل ولٌعمل له إسما ً عظٌما ً كإ سم
العظماء الذٌن فً األرض حتى ٌتسابل داوود امام ربه من أنا ٌا سٌدي الرب وما
هو بٌتً حتى أوصلتنً إلى ها هنا  .وهو الذي كان ٌجري قضا ًء وعدالً لكل شعبه
 . 46وهو أٌضا ً صاحب المزامٌر المملوءة بالوعظ والحدٌث عن الفضٌلة والخطٌبة
ً
مشحونة
والتقرب إلى هللا  ،والؽرٌب أن أمثال إبنه سلٌمان جاءت فً الكتاب المقدس
بالزجر الشدٌد عن الزنى وعن جمٌع مقدماته حتى اللحظة التً ٌنظر فٌها أو ٌشتهً
أمرأة أجنبٌة أو ؼرٌبة  . 47إن هذه القصص تصٌب مفهوم النبوة الذي ٌقدمه الكتاب
المقدس فً الصمٌم فهً تجرده من معانٌه الحقٌقٌة مبقٌة على رسمه ال خرب الذي
تسكنه الشرور واآلثام الموحشة المفزعة  ،فبل ٌنهض به بعد ذلك أي حدٌث عن
الفضابل بل إن هاذٌن المتناقضٌن حٌن ٌشدان معا ً إلى صور ٍة واحدة فإن هذه
الصورة ستزداد تشوها ً وقبحا ً .
ومن المستؽرب أن نجد شذرات من هذه القصة قد تسربت إلى بعض كتب تفسٌر
القرآن . 48ؼٌر أن كثٌراً من كبار المفسرٌن ٌإكدون أن ذاك لٌس سوى بقاٌا مما
تسرب من الحكاٌة التوراتٌة إلى الفكر اإلسبلمً. 49
اً
بعض من سنخ ما ذكر جاء فً األوراق اإلسبلمٌة كما ٌلً :
لكن
ففً صحٌحً البخاري ومسلم عن أبً هرٌرة دابما ً أن اآلٌة التً تقول ٌ":ا أٌها
الذٌن آمنوا ال تكون كالذٌن آذوا موسى فبرأه هللا مما قاله وكان عند هللا وجٌها ً" تشٌر
إلى القصة التً رواها عن الرسول هللا أن بنً إسرابٌل كانوا ٌؽتسلون عرا ة ٌنظر
بعضهم إلى سو أة بعض وكان موسى ٌؽتسل وحده فقالوا وهللا ما ٌمنع موسى ان
يغتسل معنا إال انه آدر (أي ذو فتق) قال فذهب مرة ٌؽتسل فوضع ثوبه على حجر
ففر الحجر بثوبه فجمع موسى بؤثره ٌقول ثوبً حجر ثوبً حجر حتى نظر بنً
بؤس فقام الحجر بعد حتى نظر
إسرابٌل إلى سو أة موسى فقالوا وهللا ما بموسى من ٍ
إلٌه فؤخذ موسى ثوبه فطفق بالحجر ضربا ً فوهللا إن بالحجر ندبا ً (أي جرحا ً) ستة أو
سبعة  .هكذا وضع هذا الحدٌث معنا ً لآلٌة المباركة حشد فٌه كل سما ت اإلزراء
والسخرٌة فً ذلك النبً التً أرادت اآلٌة ان تبٌن كٌؾ كان عند هللا وجٌها ً .
ً
ضحٌة لعدة احادٌث من هذا النوع فهو كان قد لطم عٌن ملك
ونبً هللا موسى كان
50
الموت الذي جاء ٌقول له أجب ربك ففقأها  ،وؼٌر ذلك من األحادٌث التً تنال
من فضٌلته فضبلً عن عصمته  .وكذلك كانت قصة داوود وسلٌمان إذ ٌحكمان فً
الحرث إذ نفشت فٌه ؼنم القوم م ظ ً
نة ألبً هرٌرة وأمثاله أن أنبٌاء هللا ٌمكن ان
ٌصدر وا أحكاما ً قضابٌا ً متناقضة فً الواقعة الواحدة حٌث رار ٌروي ما ٌبٌن
46
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ذلك  . 51سنكتفً بهذه اللمحات التً تبٌن أن فهم النبوة كان مشوبا ً لدى بعض
المسلمٌن أٌضا ً لما ٌحول بٌن النبً وبٌن المقام المعد له من قبل هللا تعالى .
نعود على بد ٍء لنقول أن جمٌع ما ذكر ٌبٌن كٌؾ صورت النبوة بطرٌق ٍة قطعت
علٌها وجهتها وحالت بٌنها وبٌن ما ترو م من إصبلر اإلنسان واألخذ بٌده من واقع
العثرة والزلة والشهوة إلى واقع الفضٌلة والسمو والتكامل واإلرتقاء .

-4العقائد والشرائع المقدسة
ٌنبؽً فً جملة العقابد التً ٌملٌها علٌنا المقدس ـ لتكون عقابد مقدسة ـ أن تكون
ً
مصدقة ٌدل علٌها كل باب من أبواب المعرفة وٌزٌد فً توك ٌدها مجرٌات الواقع
والحٌاة ٌ ،جد فٌها العقل ضالته المنشودة فٌحملها بهنا ٍء واعتزاز  .ذلك أن خٌبة
األمل بما هو مقدس ٌإدي كما أسلفنا إلى فجٌع ٍة مكبوت ٍة تحفز فً النفس تمرداً
مشإوما ً ونزقا ً قد ٌطال كل شًء فٌطٌح بالصالح والطالح  ،مما ٌودي باإلنسان إلى
الضٌاع فً دوامة العبث التً ال وجهة لها وال مقدس فٌها  ،أولها كآخرها  ،حٌن
ذلك ال ٌجد أمامه شٌبا ً ذا بال سوى اإلنتحار والهلكة .
سنكتفً فً هذه الؾقرة باإلشارة إلى نوعٌن من المعتقدات التً تحمل فً طٌاتها
أموراً مستهجنة تستدعً التوقؾ والتؤمل .
فً إطار النوع األول نجد مثبلً أن الكتاب المقدس ذكر ـ دون القرآن الكرٌم ـ أعمار
ت متقدم مما ٌسمح بتقدٌر عمر اإلنسان على وجه
السلسلة البشرٌة منذ آدم إلى وق ٍ
األرض  .لكن المشكلة ان هذا العمر القلٌل جداً لئلنسان ٌتصادم بقو ٍة مع ما تقدمه
الطرق الحدٌثة فً تقدٌر أعمار الحفابر البشرٌة الم كتشفة . 52
إن مثل هذه المصادمات بٌن معطٌات العلم من جهة والعقابد التً ال ٌجوز المساس
ً
ثنابٌة بٌن العلم والدٌن تضع اإلنسان على مفترق
به بوصفها عقابد مقدسة ٌخلق
طرق  ،فهو أما ان ٌسلك طرٌق العلم بمناهجه وأسالٌبه وإما أن ٌذهب باتجا ٍه آخر
مخالؾ له تماما ً فٌصبح الناس كما قال الشاعر :
عقل ببل
إثنان أهل األرض ذو ٍ
دٌن وآخر دٌن وال عقل له
ٍ
وهذا ما قد حصل فعبلً فً أوروبا فً العصر الوسٌط حٌنما بدأ العلم بمناهجه
كمنافس قويٍ للمعارؾ الدٌنٌة السابدة
الجدٌدة ومعارفة المستنبطة ٌظهر على الساحة
ٍ
والمناهج المتبعة  ،ولم تجد نفعا ً كل وسابل اإلضطهاد ومراسٌم الحرق والصلب
أُظش طؾٍؼ اهجخبسي كزبة ثذء اهخوق ٕطؾٍؼ ًسوي ثبة ثٍبٍ اخزالف اهٌغزٔذٌَ ً كزبة اِقؼٍخ
هوزٖسغ ً ٓزا اهٌٖػٖع ٕأًضبهْ ساعغ كزبة اهزٖساح ٕاإلُغٍن ٕاهلشآٍ ٕاهؼوي هٌٖسٌس ثٖكبي
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والنفً إل ٌقاؾ هذا المارد الجدٌد وحجب سٌل الحقابق عن التدفق بقو ٍة  ،ولم ٌمكن
سجن العقول فً الظبلم بعد أن بهرها نور الحقابق الجدٌدة  .ولربما اختصرت هذا
الواقع كله كلمة ؼالٌلً الذي منعته المراسٌم الكنسٌة من نشر أو راقه وأبحاثه حول
دوران األرض فكتب كلمته الشهٌرة "ولكنها تدور" .
تصور
هذا نوع أول  ،النوع اآلخر نتمثله بعقٌدة الفداء وهً العقٌدة التً تساهم فً
ٍ
آخر للشرٌعة المقدسة سنتناوله بعد قلٌل ونبدأ أوالً بإٌراد حكاٌة الصلب كما جاء بها
الكتاب المقدس .
فً البدء نذكر ما جاء فً إنجٌل متى فً اإلصحار الثانً عشر ":حٌنب ٍذ أجاب قوم
من الكتبة والفرٌسٌٌن قابلٌن ٌا معلم نرٌد أن نرى منك آٌة فؤجاب وقال جٌل شرٌر
وفاسق ٌطلب ً
آٌة وال تعطى له إال آٌة ٌونان النبً ألنه كما كان ي ونا ن فً بطن
الحوت ثبلثة أٌام وثبلث لٌال هكذا ٌكون ابن االن سان فً قلب األرض ثبل ثة أٌام
وثبلث لٌال"  .وقد تم التؤكٌد على ان قٌامته من القبر ستتم بعد ثبلثة أٌام فً أكثر
من موضع  . 53ولكن تتمة القصة حاصلها أن المسٌح ٌدفن فً مساء ٌوم الجمعة
وفً صبار ٌوم األحد جاءت مرٌم المجدلٌة ومرٌم األخرى لتنظرا القبر فوجدتا
هنالك مبلك الرب لٌخبرهما بؤن ٌسوع قد قام من األموات . 54
وفً اإلصحار السادس والعشرٌن من إنجٌل متى ٌتحدث ٌسوع كٌؾ ان الذي
سٌسلمه إلى الصلب هو واحد من تبلمذته اإلثنً عشر  .واعتبرت قصة الصلب هذه
عملٌة فدا ٍء كبرى حمل ٌسوع المتؤلم خبللها وزر جمٌع خطاٌا الناس .
هنا امور نتوقؾ عندها أوالً  :إن القصة لم تنسج بطرٌق ٍة متناسقة متناسبة فهً تبدو
ً
متناقضة ٌكذب بعضها بعضا ً بعد جمعها من المواضع المتفرقة من العهد الجدٌد ،
أٌام وثبلث لٌال لم ٌبقى
ففً الوقت الذي تم فٌه الحدٌث عن آ ٌة القٌام بعد ثبلثة ٍ
ٌوم ولٌلتٌن  ،كذلك فإن الحدٌث عن أن الذي سٌسلمه إلى
ٌسوع فً قبره سوى ٍ
حدٌث الذي جاء فً اإلصحار التاسع عشر
ه
الصلب هو أحد اإلثنً عشر ٌتناقض مع
شٌا وتبعناك فماذا ٌكون لنا فقال
من إنجٌل متى حٌن قال له بطرس قد تركنا كل
ٍ
ٌسوع الحق أقول لكم أنتم الذٌن تبعتمونً فً التجدٌد متى جلس إبن اإلنسان ع لى
كرسً مجده تجلسون أنتم أٌضا ً على إثنً عشر كرسٌا ً تدٌنون أسباط إسرابٌل
اإلثنً عشر  .وفً ذلك تصرٌح ان اإلثنً عش ر ماضون معه إلى النهاٌة حتى
ٌتبإوا معه المنزلة الرفٌعة فً النهاٌة  ،وهذا ما ال ٌمكن أن ٌتم إذا كان أحد اإلثنً
عشر هو ٌهوذا اإلسخرٌوطً هو الذي سلم ه للصلب فنزلت به عقوبة من السماء
أهلكته بالعذاب كما فً أوابل اعمال الرسل .
ب
هذا من جهة القصة أما من جهة نفس معنى الفداء فهو أٌضا ً مشكل وؼٌر متناس ٍ
مع منطق الطبٌعة "وال تزر وازرة وزر أخرى " 55وال تقترب من معنى فضٌلة
الفداء كتلك التً نفهمها حٌنما ٌقوم اإلنسان بتضحٌ ٍة تعود بالخٌر والمنفعة على
53

ًزى ٕ 27هٖقب 24
أُظش ًزى ًٕ 28 ٕ 27شقس 17
55
اُِؼبى 164
54

آخرٌن (حتى لو كانوا ؼٌر مستحقٌن )  .أما فً هذا القصة فكؤنها تشتمل على
رخصة ضمنٌة أو بداٌة ذلك للتحلل من أي معنى من معانً اإللزام فً الشرٌعة
المقدسة  .هكذا ٌنفتح الباب واسعا ً امام حقب ٍة دٌنٌ ٍة ال شرٌعة مثبت ّة مقروء ٍة نه ا ً
بٌة
فٌها ومهما قٌل عن هذه العقٌدة فإننا ال نستطٌع أن نفهم بٌسر كلمة بولس فً رسالته
إلى اهل ؼبلطٌة ":المسٌح أصبح ً
لعنة من أجلنا ألنه مكتوب ملعون كل من علق
على خشبة" ولعمري إن من المحٌر جداً كٌؾ ٌمكن أن ٌكون المصلوب ظلما ً وقهراً
بؼٌر جناٌة إنسانا ً ملعونا ً .
نعود إلى الشرٌعة المقدسة وحكاٌة التحلل منها وهً التً نجد لها جذوراً أٌضا ً فً
فً إنجل متى اإلصحار الخامس ٌقول المسٌح عن
نصوص الكتاب المقدس  .ؾ
شرٌعة موسى (الناموس) ":ال تظنوا أنً جبت ألنقض الناموس او األنبٌاء ما جبت
ول السماء واألرض ال ٌزول
ألنقض بل ألكمل فإنً الحق أقول لكم إلى أن تز
حرؾ واحد ونقطة واحدة من الناموس حتى ٌكون الكل  ...وفً هذا النص منتهى
ً
قصة تضع أمامنا
التقدٌس لشرٌعة موسى إلى األبد  .لكن ٌوحنا ٌروي فً إنجٌله
ب او بعٌ ٍد لؤلسباب اإلستثنابٌة
أي إشار ٍة من قرٌ ٍ
تعطٌبلً فظا ً ألحكام الناموس بدون ة
التً تبرر ذلك  ،فمرت القصة وكؤنها ال تتضمن هذه اإلشكالٌة وهنا وقع التناقض
القوي  .حاصل القصة فً اإلصحار الثامن من إنجٌل ٌوحنا أن الناس جا إوا بإمرأ ٍة
أمسكت بالزنى وقالوا إن موسى أوصانا إن مثل هذه ترجم فماذا تقول فقال من كان
ببل خطٌة فلٌرمها بحجر فما رماها احد ثم رفع ٌسوع رأسه فقال ٌا إمرأة أما دانك
أحد فقالت ال أحد ٌا سٌد فقال لها ٌسوع وال أنا أدٌنك إذهبً وال تخطبً أٌضا ً ...
إن الجمع بٌن ه ذٌن النصٌن المتناقضٌن  ،األول الذي ٌقدس شرٌعة الناموس بؤعلى
كلمات التقدٌس واآلخر الذي ٌبٌن تعطٌبلً واضحا ً لهذه الشرٌعة إنتهاكاً لها من دون
لنوع من عدم الجدٌة فً التعاطً مع الشرٌعة الدٌنٌة وهذا ما
أي مبرر ٌ ،مهد
ٍ
يإسس لحقبة استبدال الشرٌعة الدٌنٌة ذات المقررات الواضحة والمقروءة والتً هً
فً متناول الصؽٌر والكبٌر بشرٌعة األمزجة المقدسة للذٌن احتكروا الفهم الدٌنً
وتربعوا على رأس سلط ته  ،تم تبل هذه الحقبة حقبة أخرى جردت الدٌن من كل
معانً اإللزام فؤضحى عدداً من الطقوس والنصابح الطوباوٌة التً لن تستطٌع ان
تلعب دوراً حاسما ً قوٌا ً فً عملٌة إصبلر اإلنسان وإلزامه بتنكب سبل الخٌر .
خاتمة :
خبلصة هذا البحث هً أن المقدس الذي قرأ أو فهم على ؼٌر حقٌقته من معانً
التؤله والنبوة والعقابد والشرابع أدى إلى أن ٌصبح الدٌن المرتكز على أصول
معتم
ت حرفت مساره وأدخلته فً تارٌخ
التوحٌد والتنزٌه الراسخة مشوبا ً بطلسما ٍ
ٍ
من التنكٌل والظلم واإلضطهاد  ،وهو ما انتج تارٌخا ً آخر أقصً فٌه الدٌن بالكامل
عن جمٌع الم رافق بوصفه السبب الربٌس فً إنتاج كل تلك التعاسة التً لن تمحى

من الذاكرة  .أو أنه أٌضا ً أي الدٌن صار مشوبا ً بجمل ٍة من التوقفات التً قد تحمل
هدم ونوافذ تمر من خبللها أفكار ومعتقدات ضالة منحرفة .
أٌضا ً بذور ٍ
أما المقدس بمعانٌه الدقٌقة فهو لٌس حكراً على فب ٍة دون أخرى بل هو عنوان
جماع ٍة واحد ٍة امتدت عبر التؤرٌخ وكان لها فً كل زمن وفً كل بقع ٍة وتحت كل
راٌ ٍة رجال ٌقٌمون الوزن وال ٌخسروه فً فهم هذه العناوٌن الكبٌرة الخطٌرة .
د .أمٌن الساحلً
الجامعة اللبنانٌة – كلٌة العلوم

